Nyhedsbrev, Januar 2014
Kommende arrangementer
Torsdag den 30. Januar 2014
Orientering om rejse til Letland/Gulbene i
august 2014
Med visning af billeder fra tidligere besøg
samt forelæggelse/drøftelse af program..

Medborgerhuset, start kl. 19.30

Rejse til Letland i august 2014?
I samarbejde med turistforeningen i Gulbene
samt Ans Rejser arrangerer venskabsforeningen en tur til Riga/Gulbene.
Dette vil ske i tidsrummet fra den 4. august til
den 11. august 2014, med afgang fra Billund.
Det primære mål for turen er deltagelse i Gulbene Seniorfestival med kulturelle, sportslige–
og venskabsaktiviteter.
Men der bliver også 2 dage til besøg i Riga
samt mulighed for at se spændende områder/
seværdigheder i og omkring Gulbene.
Hvis det ønskes er der også mulighed for at
pleje venskaber.
Rejsen er for alle, uanset alder. Rejsen har
dansk rejseleder. Overnatning foregår på hotel
Hør mere om turen på mødet den 30. januar
2014.

Husk at betale kontingent
Beløbet:

100 kr. pr. person

200 kr. for familie/virksomhed
Beløbet kan indbetales på:
Reg.nr. 2380 konto 3485237428.
Husk navn og adresse på indbetalingen.

”Hvor er Letland i dag?”
På et ganske velbesøgt møde den 24. oktober
2013 havde venskabsforeningen inviteret Kirsten Gjaldbæk for at fortælle om hendes opfattelse af Letlands udvikling - set i et historisk
perspektiv.
Kirsten Gjaldbæk har i sin egenskab af formand for dansk - lettisk forening samt ansat
som konsulent i udenrigsministeriet (med udstationering i Riga) oplevet udviklingen på et
personligt plan
En ganske spændende og interessant aften.
Mødedeltagerne gik derfra med en bredere forståelse af udviklingen—og indsigt i lokale lettiske forhold.

Nyhedsbrevet er udgivet af ThemGulbene Venskabsforening.
En privat forening til fremme af samarbejdet
mellem Them og Gulbene.
Formand Niels Uldall Jessen, Them
Kasserer Bodil Juul Rasmussen, Them
Bodil Bryndum, Them
Søren Goldmann, Them
Erling Birkbak, Them
Foreningen modtager årligt tilskud fra Fritids–
og kulturudvalget, Silkeborg Kommune

